ข้อมูลผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุน่ ที่ 1 )
ชือ่ -นำมสกุล

ลำดับ
1

นาย

2

กรพล

ชินพัฒน์

หน่วยงำน

ตำแหน่ง

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1

นางสาว กฤตยาพร ทัพภะทัต

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 2

3

นาย

กฤษฎา

ศังขมณี

การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

4

นาง

กุลรัศมิ์

อนันต์พงษ์สุข

กรมพัฒนาที่ดิน

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

5

นาง

เกสรา

ลิ้มมีโชคชัย

สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ปตท.สผ.

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายในและประกันภัย

6

นาย

ขจรศักดิ์ สิงหเสนี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานอานวยการ

7

ดร.

ครรชิต

สิงห์สุวรรณ์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

8

นาย

ฉัตรชัย

ศิริไล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รองกรรมการผู้จัดการ(สินเชื่อ)

9

นาง

ชนัญญารักษ์เพ็ชร์รัตน์

ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการผู้จัดการประจาประเทศไทย

10 นาย

ชโยดม

กาญจโนมัย

การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้อานวยการประปา การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2

11 นาง

ชวินดา

หาญรัตนกูล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล

12 นาย

เทอดชัย

เพ่งไพฑูรย์

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

13 นาย

นพปฎล

มงคลสินธุ์

บริษัทท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ

14 นาย

นพรัตน์

อุ่นจัตตุรพร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (บสก.)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

15 พันโท

นราวิทย์ เปาอินทร์

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

รองผู้อานวยการ

16 นาง

นิภาพรรณ รี้พลกุล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา ฝ่ายการตลาด

17 พ.ต.อ.

บุญส่ง

จันทรีศรี

สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

รองผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

18 นาย

บุญสน

เจนชัยมหกุล

ธนาคารออมสิน

รองผู้อานวยการธนาคารออมสิน

19 นาย

ปณิธาน

จินดาภู

กระทรวงอุตสาหกรรม

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

20 นาย

ปาณฑพ มาลากุล ณ อยุธยา การรถไฟแห่งประเทศไทย

ห้วหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ

21 นาย

ปิติพงษ์

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จากัด

รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)

22 นาย

พงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

หุ้นส่วนอาวุโส

23 นาย

พรชัย

สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

รองเลขาธิการ

24 นาง

พรรณวิลาส แพพ่วง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด

25 นาย

พฤหัส

วงศ์ธเนศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ผู้อานวยการฝ่าย

26 นาย

พิชัย

สงวนไชยไผ่วงศ์

การไฟฟ้านครหลวง

รองผู้ว่าการ (บริการระบบจาหน่าย)

27 นาย

พิทักษ์

จรรยพงษ์

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

28 นาย

ไพศาล

คัจฉสุวรรณมณี

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

29 นาย

ภัทรุตม์

ทรรทรานนท์

กรุงเทพมหานคร

รองผู้อานวยการสานักการโยธา

30 นาง

ภา

พลางกูร

บริษัท ตาล จากัด

รองประธาน

ชีรานนท์

ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

ข้อมูลผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP รุน่ ที่ 1 )
ชือ่ -นำมสกุล

ลำดับ

หน่วยงำน

ตำแหน่ง

31 นาย

ภานพ

อังศุสิงห์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ

32 นาย

ภูมิจิตต์

พงษ์พันธุ์งาม

องค์การสะพานปลา

รักษาการแทนผู้อานวยการ

33

มนตรี

จาเรียง

บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายช่าง

34 นาย

มรกต

ทวีศรี

บริษัท พันธวณิช จากัด

ผู้อานวยการ

35 นาย

มรกต

พิธรัตน์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้ช่วยผู้จัดการ

36 นาย

รักษ์ศักดิ์ โชติชัยสถิตย์

สานักงานประกันสังคม

ผู้ตรวจราชการประกันสังคม

37 นาย

ราเมศ

พรหมเย็น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ผู้อานวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

38 นาง

ลักษมี

ปลั่งแสงมาศ

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม

39 นาง

ลาวัณย์

ฉัตรรุ่งชีวัน

การประปานครหลวง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

40 นาง

วราภรณ์ อนันบุญทริก

โรงงานยาสูบ

ผู้ชานาญการใบยา

41 นาง

วัชรา

มณีปกรณ์

สานักงานปลัดกระทรวง ตปท.

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

42 นาย

วัตสัน

ถิรภัทรพงศ์

บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

กรรมการผู้จัดการ

43 นาย

วัลลภ

เตชะไพบูลย์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

44 นาย

วิศิษฎ์

วงศาโรจน์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

45 ดร.

ศรีกัญญา ยาทิพย์

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

รองเลขาธิการ

46 คุณ

ศลีพร

เนตรพุกกะนะ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและ
บริหารความเสี่ยง

47 นาย

ศิริพจน์

คุณากรพันธุ์

บริษัท ทรูมูฟ จากัด

หัวหน้าคณะฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายมือถือ

48 นาง

ศุภวรรณ ธรรมวชิราพร

บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน

49 นาง

สาริณี

แสงประสิทธิ์

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

50 คุณ

สุชาดา

พุทธรักษา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตลาดและพัฒนาธุรกิจ

51 เรือเอก

สุทธินันท์ หัตถวงษ์

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง

52 นาย

สุรชัย

กาพลานนท์วัฒน์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์)

รองกรรมการผู้จัดการ

53 นาย

สุวิชญ

โรจนวานิช

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)

54 นาย

อดิศร์

หะริณสุต

AEC Advisory

Managing Partner

55 นาย

อนุสรณ์

ทองสาราญ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้ละปฏิบัติการ

56 นาย

อภิรมย์

สุขประเสริฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้ช่วยผู้จัดการ

57 ดร.

อภิรักษ์

ปรีชญสมบูรณ์

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สานักกลยุทธ์

58 นาง

อรจรรยา จันทวรสุทธิ์

บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด

กรรมการผู้จัดการ

59 ดร.

อลิษา

บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

60 นาง

อุไรวรรณ โชติกกาธร

กรมธนารักษ์

ผู้อานวยการสานักบริหารกลาง

เรืออากาศเอก

กุญชรยาคง

